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Design Series

Beslag og skruer med sort overflade

Sortlakerede beslag
giver en elegant
finish til udendørs
trækonstruktioner

Design Series bringer den samme innovation og kvalitet fra
bygningskonstruktion til husejere og gør-det-selv entusiaster,
der søger professionelle, stilfulde og langtidsholdbare
resultater.
Din have og terrasse vil takke dig.
Læs mere på vores hjemmeside strongtie.dk
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De sortlakerede beslag og skruer passer sammen så de
er klar til at blive fastgjort. Det gør det nemmere for dig, og
du er samtidigt sikret en elegant finish takket være vores
beslagskrue med sortmalet hoved eller med de sorte hætter
som sættes oven på bolthovedet efter montagen.

F-DESIGN SERIES-DK-2022

Hegn, pergolaer, overdækkede terrasser og endda synlige
bjælker i et halvtag… Design Series fra Simpson Strong-Tie®
sørger for en stærk samling af dine konstruktioner.
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Design Series

Beslag og skruer med sort overflade
Bjælkesko

SAE – bjælkesko
Sortlakeret SAE bjælkesko der kan anvendes til samling af træbjælker i samme plan.
• Nem og hurtig installation
• Kan bruges til samling af bjælke-bjælke eller bjælke-beton

Vinkelbeslag

ABR – vinkelbeslag med kantforstærkning
Sortlakeret ABR100PB er forsynet med en kantforstærkning hvilket øger beslagets
styrke.
• Sikrer en stærk og præcis 90°-forbindelse
• Kan bruges til samling af bjælke-bjælke eller bjælke-beton

Lille sortlakeret EA vinkelbeslag til lette samlinger.
• Sikrer en præcis 90°-forbindelse
• Ideel til montering af lette trærammer, hegn og havemøbler

Justerbar søjlesko

APB – Højdejusterbar søjlesko
Sortlakeret APB søjlesko fastgør søjler med vedvarende styrke og fleksibel installation.
• Kan justeres i højden gennem et samlet højdeinterval på 100 mm til 150 mm, ved blot
at dreje den øverste monteringsplade, så den passer
• APB søjlesko passer godt til udendørs konstruktioner som pergolaer, carporte og
store terrassekonstruktioner

Søjlesko

PPA – Søjlesko
Sortlakeret PPA søjlesko er tidsløs i sit design og kan passe ind i enhver have.
• Meget nem at montere, kan boltes fast i beton eller træ
• Solid søjlesko, der nemt kan klare udendørs konstruktioner som pergolaer, carporte
og andre terrassekonstruktioner

To-delt stolpebærer

PPG – To-delt stolpebærer
Sortlakeret PPG er velegnet til projekter med stolpekonstruktioner.
• Fuldstændig justerbar til bredden af den stolpe som du skal montere
• Meget alsidig. Der skal anvendes to stk. PPG60/25PB pr. stolpesamling og
stolpebærere kan anvendes på firkantede stolper op til 150x150 mm. Til større
stolpesamlinger med stolper op til 250x250 mm, skal der anvendes mindst fire
stolpebærere pr. samling.
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EA – Lille gør-det-selv vinkel
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Light vinkelbeslag
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Stolpefod

PPJBT – Stolpefod
Sortlakeret PPJBT giver styrke til hævede hegn og andre lette konstruktioner.
• Lige linjer og en iøjnefaldende sort pulverlakering giver et tidsløst look, der passer til
næsten alle haveprojekter
• Meget nem at samle, kan boltes i beton
• PPJBT stolpefødder passer perfekt til udendørs konstruktioner som f.eks. haveskure
og til opsætning af hegn eller espalier

Stolpefod

AG – Stolpefod
Sortlakeret AG giver styrke og skønhed til hegn, espalier og lette trækonstruktioner.
• De åbne sider gør det muligt at fastgøre hegnet eller de øvrige trædele på stolpen helt
ned til stolpefoddens bund
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• Passer perfekt til udendørs strukturer som f.eks. haveskure, hegn og espalier

Stolpetop

CABOCHONPB – Stolpetop
Denne sortlakerede stolpetop giver perfekt beskyttelse til dine 70 og 90 mm træstolper.
Den sorte overflade giver en flot finish på dit hegn og havekonstruktioner.
• Beskytter stolpen og forlænger stolpens levetid
• Passer til gængse stolpedimensioner på markedet

T-jern

T-PB – T-jern
T-jern anvendes til samling af rem eller overligger til stolpe
• Giver styrke til pergolaer, halvtag og andre konstruktioner med en midterstolpe, der
støtter en tværbjælke
• Enkel at installere, kan fastgøres med enten skruer eller bolte

L-jern

L-PB – L-jern
L-jern anvendes til samling af rem eller overligger til stolpe.
• Giver en solid samling af tværbjælker til stolper eller til samling af haveborde,
havelåger, træporte eller lignende
• Enkel at installere, kan fastgøres med enten skruer eller bolte

Fastgørelse

CSA – Beslagskrue
Beslagskruer med sortlakerede hoveder fuldender dit projekt.
• Testet og godkendt til at fastgøre vores Design Series beslag til træ
• Dekorativ og funktionel
• Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
• Gevinddiameteren er tilpasset til hullerne i vores beslag
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